załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
znak DAZ-26-35/2017
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
projekt
Warszawa,

kwietnia 2017 r.

DAZ-222-…./201
…………………………………..
/nazwa i adres wykonawcy/
Zlecenie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zleca wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu nr … w
budynku Funduszu zgodnie z zakresem określonym w ofercie ofertą ………….. z dnia …. kwietnia
2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia.
Wartość zlecenia ….. zł brutto (słownie: ………………………………………złotych brutto)
Podany wyżej koszt zgodny z ofertą z dnia …. kwietnia 2017 r.
Termin wykonania prac – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Miejsce wykonania prac - ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Sposób wykonania prac:
1) prace będą prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz w soboty;
2) prace wywołujące hałas i powstawanie zanieczyszczenia w dni powszednie po godz. 17.00 oraz w
soboty;
3) przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany w sposób należyty zabezpieczyć
pomieszczenie oraz powierzchnię przyległą.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu

zlecenia i zobowiązuje się do jego wykonywania zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i z należytą starannością, a w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w
ofercie Wykonawcy.
2) odpowiada za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zlecenia;

3) Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane
prace, poczynając od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przez
obydwie Strony;
4) usunięcie usterek naprawa wadliwie wykonanych prac będzie wykonana bezpłatnie, nie
później niż w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia usterki/wady;
5) wszelkie koszty związane z usunięciem usterek/wad w ramach gwarancji, w tym dojazdów i
transportu, ponosi Wykonawca;

6) przy realizacji prac montażowych zobowiązuje się do zachowania warunków BHP
i P.POŻ;
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7) jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony osób i
mienia w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego obowiązujących w siedzibie Zamawiającego;
8) przed rozpoczęciem prac montażowych przekaże Zamawiającemu listę pracowników
realizujących przedmiot zlecenia;
9) że w dniu otrzymania zlecenia został zapoznany z obowiązującymi w siedzibie
Zamawiającego wymogami w zakresie ochrony osób i mienia oraz otrzymał od
Zamawiającego Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
10) jest odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich osób zaangażowanych po
swojej stronie przy wykonaniu zlecenia, w tym za powstałe szkody, a także ujawnienie
jakiejkolwiek informacji, uzyskanej podczas wykonywania prac, której ujawnienie
naraziło lub mogło narazić Zamawiającego na szkodę;
11) osoby występujące w jego imieniu podczas realizacji przedmiotu zlecenia, zobowiązują
się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku
wykonywaniem postanowień niniejszego zlecenia, a w szczególności w zakresie
organizacji ochrony mienia i osób w siedzibie Zamawiającego oraz informacji prawnie
chronionych.
Sposób płatności – po wykonaniu usługi, przelew na rachunek bankowy wykonawcy usługi w
terminie 14 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru oraz otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zał. 1 – oferta wykonawcy
z dnia ….. kwietnia 2017 r.
przyjmuję niniejsze zlecenie
do realizacji na warunkach
określonych w zleceniu i ofercie

………………………………………..
podpis z pieczątką imienną osoby
lub osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy
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